
 

 

 

Iepirkumu komisijas ziņojums 
 

Šķeldas piegāde 2018.gadam 

iepirkuma identifikācijas Nr. PA Višķi 2017/2” 

 

2017.gada 22.novembrī 

Višķos                                                                                   

1. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU: 

Pasūtītājs Daugavpils novada pašvaldības aģentūra “Višķi”,  

Juridiskā adrese: Skolas iela17, Daugavpils novads, LV-5401 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90002044615 

Iepirkuma identifikācijas numurs PA Višķi 2017/2 

Iepirkuma CPV kods 09111400-4  

Iepirkuma nosaukums “Šķeldas piegāde 2018.gadam”, iepirkuma identifikācijas Nr. PA 

Višķi 2017/2 

Iepirkuma priekšmets Iepirkums sadalīts 2.daļās. 

Šķeldas piegāde Špoģu ciema un Višķu tehnikuma ciema katlu 

mājām. 

Iepirkuma pamatojums Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu 

Iepirkuma procedūras veids Atklāts konkurss 

Iepirkumu komisija Komisija izveidota ar Višķu pagasta pārvaldes  vadītāja 13.06.2016. 

rīkojumu Nr.91P 

Komisijas priekšsēdētājs: 

Kaspars Putniņš - “Pašvaldības aģentūras „Višķi” ēku un 

apsaimniekojamās teritorijas pārzinis                                                       

Komisijas locekļi: 

Ingrīda Mileika  - grāmatvede (komisijas sekretāre) 

Virgija Trubača - klientu apkalpošanas speciāliste 

Roberts Smans – saimniecības vadītājs 

Valdis Zukulis - ezeru apsaimniekotājs 

Paziņojums par plānoto līgumu 

publicēts Iepirkumu uzraudzības 

biroja mājaslapā 

01.11.2017. 

 

Piedāvājuma iesniegšanas 

termiņš   

22.11.2017. plkst.9.00 

Piedāvājumu atvēršanas laiks Piedāvājumi atvērti 22.11.2017. plskt.9.00 atklātā sēdē. 

2. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTIEM: 

Piedāvājumus iesnieguši divi pretendenti : 

- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Warmy”, reģ.nr.40003960601, piedāvājuma cena par 1.daļu 

43200.00, piedāvājuma cena par 2.daļu 64800.00 

- Zemnieku saimniecība “Stūrakmeņi”, reģ. nr. 41501024401, piedāvājuma cena par 1.daļu 39800.00, 

piedāvājuma cena par 2.daļu 59700.00 

-noraidīto pretendentu nav 

 



3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU: 

Pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saimnieciski izdevīgākajam piedāvājumam, 

kurš noteikts, ņemot vērā piedāvājuma cenu.    

      Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas Zemnieku saimniecībai “Stūrakmeņi”, reģ. nr. 

41501024401, piedāvājuma cena par 1.daļu EUR 39800.00 bez PVN,  piedāvājuma cena par 2.daļu 

EUR 59700.00 bez PVN. 

 

4. INFORMĀCIJA PAR KOMISIJAS LĒMUMA APSTRĪDĒŠANU: 

      Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.pantu, persona, kura ir vai ir bijusi ieinteresēta iegūt 

tiesības noslēgt līgumu vai vispārīgo vienošanos vai pretendē uz iepirkuma līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanu un kura saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru, uz kuru attiecas šis likums, uzskata, ka ir 

aizskartas tās tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums,  ir tiesīga iesniegt iesniegumu par iepirkuma 

procedūras pārkāpumiem 10 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas par pieņemto lēmumu. 

 

 

 

Iepirkuma komisijas sekretāre                  ( paraksts )            I.Mileika 

 

 

 


